
Ter hennnering aan 

Gerhardus Sernardus Broekhuis 

sinds 15 moort 1994 weduwnaar van 
Berendtoa Aleida Maria van Lange. 

HIJ werd geboren op 29 oktober 1910 te Beuningen 
(Ov.). Op 12 oktober 1995 is hij in het ziekenhuis 
te Oldenzaal overleden. 
Op 16 oktober d.o.v. hebben we zijn lichaam te 
rusten gelegd op het R.K. Kerkhof van de paro
Chte O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te 
Beuningen. 

Genrit Brookhuts zal 1n onze herinnering bliJven 
voortleven als een man die heel veel hield van Ztjn 
geboortepiek, mtdden 1n de natuur van het land
goed Singraven. Tot zijn grote tevredenheid heeft 
hij hier ZIJn hele leven kunnen wonen. 
Samen met Z11n vrouw Diena verzorgde hij het vee 
en het land. Zij hebben er goede en mooie tijden 
beleefd. maar ook lijden van verdriet en tegenslag. 
Door zijn sterk geloof in Gods goedheid sloeg hij 
zich hier echter steeds weer doorheen. 
Godsdienstig als hij was bezocht hij dikwijls de 
kerk. ledere woensdagmorgen was hij aanwezig 
in de Euchanshevtenng . Jarenlang samen met zijn 
vrouw en na haar overlijden alleen. Toen de weg 

naar de kerk te zwaar was geworden, luisterde hiJ 
naar de kerkradio. Zo bleef hiJ toch betrokken bij 
het parochiegebeuren. 
Tijdens de tweede wereldoorlog betekende hij veel 
voor het verzet. Met gevaar voor ZIJn eigen leven, 
bood hij ook onderdak aan onderduikers. Later 
onlvtng hij hiervoor het verzetsherdenktngskruis. 
Het laatste jaar werd Zijn gezondheid minder. Hij 
ontving echter een goede verzorging van zijn fa
mille, m.n. van zijn ntcht Mta en de Stichting Thuis
zorg, die hun taak op een voortreffelijke manier 
hebben volbracht. 

Goede God, wij danken U. dat wij deze man in 
ons midden mochten hebben. Nu vragen wij U, dat 
hij bij U rust en vrede mag ontvangen. Ook bidden 
wij U dat wij de fijne en goede herinneringen aan 
hem mogen bewaren en elkaar mogen bhjven be
moedigen en steunen. 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en uw blijk 
van deelneming na zijn overlijden en uitvaart dan
ken wij u hartelijk. 

Famtlle Broekhuis 
Familie van Lange 


